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Készült: Felsőtárkány Község Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott 

ülésén. 

 
 

Határozatok  
Tárgya 

128/2006. (XI.14.) 2007. évi munkaterv elfogadása 

129/2006. (XI.14.) Adórendeletek felülvizsgálata 

130/2006. (XI.14.) Egri Kistérség többcélú Társulás 2007. évi ellenőrzési 
ütemtervének elfogadása 

131/2006. (XI.14.) Temetői vizesblokk – kivitelező kiválasztása 

132/2006. (XI.14.) Új utca elnevezésének ügye 

133/2006. (XI.14.) Bursa Hungarica pályázatok elbírálása     

134/2006. (XI.14.) Bursa Hungarica pályázatok elbírálása (megállapítás)

135/2006. (XI.14.) Felsőtárkány Községüzemeltetési Kht. részére új 
könyvvizsgáló megbízása 

136/2006. (XI.14.) Szojka Tibor és neje ingatlanvásárlási érelme 

Rendeletek Tárgya 

16/2006. (XI .14.) SZMSZ rendelet elfogadása 

 
Az önkormányzati ülés ideje: november 14. 
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Napirendi pontok:  

1. 2007. évi munkaterv elfogadása 
2. Adórendeletek felülvizsgálata  
3. SZMSZ rendelet elfogadása 
4. Egri Kistérségi Társulás 2007. évi ellenőrzési tervének elfogadása 
5. Temetői vizesblokk építés – kivitelező kiválasztása 
6. Új utca elnevezése 
7. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 
8. Egyebek 

 
 
      
 Jelen vannak: 
 

Dr. Juhász Attila Simon polgármester   
Herkules Ferencné jegyző 
Pelyhe Istvánné alpolgármester             

 Bajzát Zoltán  képviselő   
 Bajzát Ferenc  képviselő 
 Bakondi Károly képviselő        
 Csáti Sándor képviselő        
 Erdei Szabolcs képviselő 
 Gyura Károly képviselő    
 Kakuk Pál képviselő 
            Kapuvári Csaba Dezső képviselő 
            Dr. Pekár Szilágyi Csaba képviselő 
 Varga József képviselő 
 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester a képviselő-testületi ülést megnyitja, megállapítja, 
hogy az ülés határozatképes.  
 
 
Dr. Juhász Attilai Simon polgármester: 
Ismertetem a napirendi pontokat. Időközben beérkezett egy kérelem a 6.) napirendi pont 
vonatkozásában. Az egyik érdekelt Bajzát Csaba azzal a kéréssel a fordult a Tisztelt 
Képviselő-testülethez, illetve a polgármesterhez, hogy szeretnének megegyezni Szerencsi 
Lászlónéval és ezért kéri, hogy a napirendi pont tárgyalását halasszuk el.   
 
Megkérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek indítványa, hozzászólása, 
javaslata.  
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Erdei Szabolcs képviselő: 
Ezt a kérelmet én hoztam el a Polgármesteri Hivatalba. Mind a két fél megkeresett. 
Szerettek volna itt lenni az ülésen, de sajnos személyesen nem tudtak megjelenni. Erős a 
szándékuk, hogy megegyezzenek az ügyben. Úgy gondolom, esetleges megegyezés esetén 
pozitív döntést tudunk hozni az ügyben, ami mindkét fél számára megfelelő. Erre 
tekintettel úgy gondolom, hogy adjunk helyt a kérelemnek. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
Többünk felé is jelezték ezt a szándékot, javaslom, hogy adjunk helyt a kérelemnek. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Megkaptuk a 2006. november-december havi munkatervet. Ott szerepel a 2007. évi 
koncepció, melynek előadója a polgármester. Itt a mai napirendben látom, a 2007. évi 
munkaterv elfogadását. Ebben szerepel a koncepció?  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A koncepció elfogadása választási években  a december havi képviselő-testületi ülésen, is 
tárgyalható, minden további évben pedig a november 15-ig kell sort keríteni  rá. 
Javaslom a decemberi ülésen történő tárgyalását, mivel az anyag még nem készült el.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A munkaterv, illetve az üléseknek a terve a koncepció szerint lenne logikus. Van egy 
elképzelés, és az üléseket az elképzelés szerint kellene megtartani. 
 
Herkules Ferencné jegyző: 
A koncepció a gazdálkodásra vonatkozik, nem testület napirendi pontjaira. A bizottsági 
ülésen tájékoztattam a jelenlévőket és kértem, hogy járuljanak hozzá a napirendek 
cseréjéhe november, december hónapra vonatkozóan.  Most tárgyaljuk azt, amit előzőleg 
decemberre terveztük. Azért cseréltük meg a két napirendi pontot, mert a MÁK-tól még 
nem kaptunk adatokat és anélkül nem tudjuk a koncepciót elkészíteni, nincs hozzá 
pénzügyi adatunk. Ezért nem tudtuk a napirendet sem előkészíteni. Az I-III. negyedéves 
zárást és a koncepciót kötelezően együtt kell tárgyalni, ezért kerül majd rá sor a decemberi 
ülésen.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem, hogy a 6. napirendi pont módosításával a testület fogadja el a napirendi pontok 
tárgyalását. 
 
A Képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 
1. Napirendi pont 
2007. évi munkaterv elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A munkaterv gyakorlatilag egy pár olyan súlyponti kérdést tartalmaz, amelyeknek egy 
részét a jogszabályokból kifolyólag tárgyalni kell az adott időszakban, másrészt pedig 
azokat a kérdéseket, amelyek a több éves gyakorlat során felmerültek.  
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Természetesen nem kizárt, hogy ezek a napirendi pontok kiegészüljenek, hiszen az a 
gyakorlat, hogy sokszor többszörös számban növekszik egyéb napirendi pontokkal. Ez egy 
tervezet, el kellene fogadni. Volt egy felvetés az időponttal kapcsolatban, azonban a 
pénzügyi bizottsági ülésen végül is úgy döntött a többség, hogy ezt a 16 óra 30 perces 
kezdési időpontot megtartjuk a következő évben is. Igen nagy volt az ilyen irányú igény.  
 
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkatervvel kapcsolatban van-e 
javaslata, kérdése, észrevétele. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Az alábbi javaslatot szeretném tenni: 

- A január 9-i testületi ülésen téma lesz a háziorvosok beszámolója a 2006. évben 
végzett munkájukról. Javaslom, hogy a védőnők beszámolója is társuljon ehhez. 
Polán Mónika védőnő ezt a beszámolót kiegészíthetné a védőnői beszámolóval. 

 
- A március 13-ra tervezett 2. sz. napirendi javaslat: tájékoztató a Fúvószenekari 

Egyesület munkájáról, előadó az egyesület elnöke. Azt javaslom, hogy az 
önkormányzat által támogatott civilszervezetek is adjanak tájékoztatót ekkor a 
munkájukról. Lássuk, hogy  a támogatási összegek hogyan kerültek felhasználásra.  

 
- Miután március  az idegenforgalmi időszak nyitánya, viszont „Az idegenforgalom 

helyzete a településen”; című beszámoló, melynek előadója az idegenforgalmi 
referens, az októberi ülés napirendjére van tervezve.  Ha idehoznánk márciusra az 
önkormányzati üléshez, akkor még egy kicsit elő tudnánk készíteni, beszélni 
tudnánk a község idegenforgalmáról, kulturális életéről egy picit korábban, 
nemcsak a beszámolót hallgatnánk meg. 

 
- Május 8-án a 2. pontban „Tájékoztató a gyermekvédelmi tevékenységről és a 

gyermekjóléti szolgálat 2006. évi munkájáról”. Itt a gyámügyi előadó és a 
családgondozó az előadó. Javaslom, hogy ekkor az iskolai és az óvodai 
gyermekvédelmi felelősök is számoljanak be. Az ő munkájuk nagyon kapcsolódik 
ehhez a munkához. Így teljes lehet a kép. 

 
- 2007. december 11-én a Polgárőrség tartana beszámolót a megalakulás óta eltelt 

időszakról. Itt egy összefoglalót javasolnék a közbiztonság helyzetéről. Ezt ugyan 
minden testületi ülésen megkapunk kamerán, de egy összesítés hangzana el az 
egész évről.  

 
Csáti Sándor képviselő: 
Nekem szimpatikus amit Kapuvári Csaba felvázolt. A márciusi ülés napirendi pontját 
viszont túl soknak tartom. A Polgárőrség is civil szervezetek nagyon sok egy ülésre.  
Javaslom szétosztani ezeket a napirendi pontokat. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Annak nincs akadálya, hogy akár márciusra is – tekintettel arra, hogy lesz egy nyári 
szünetünk – két testületi ülést tűzzünk ki.  Az én kiegészítésem a márciusi ülésre: nemcsak  
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az idegenforgalmi helyzetnek az aktuális dolgairól és az elmúlt időszakról szeretnék 
tájékoztatást hallani a referens részéről, hanem szeretnék látni egy éves olyan koncepciót – 
megkockáztatnám, hogy ezt még előrébb is hozhatnánk – hogy mi a terv erre az évre 
idegenforgalmi vonalon, hogy a község is tudjon tervezni. Tudjanak tervezni a szállásadók, 
tudjanak tervezni az emberek akik esetlegesen úgy gondolják, hogy szeretnének ebből 
hasznot húzni. Teljesen rendben van március 13-ra. Nincs olyan önkormányzati 
rendezvény, ami ezt esetleg indokolná, hogy korábbra tegyük ezt a napirendi pontot. 
 
Herkules Ferencné jegyző: 
Nincs semmi akadálya annak, hogy ezek a Kapuvári Csaba képviselő által említett pontok 
bekerüljenek. Azért nem tettük bele a védőnők beszámolóját, mert az előző ciklusban ősz 
táján számoltak be. Attól eltekintve  bele lehet venni a védőnői beszámolót is,  így a 
mostani képviselők  megismerik a munkájukat.  
 
Varga József képviselő: 
Minden év márciusában kerül megrendezésre Budapesten a „Budapest …év” kiállítás. Ez  
március 15-e körül van. Nem okoz-e gondot ez az idegenforgalmi referensnek. Az előtt 
vagy már annak a tapasztalatait beleszőve tudná elkészíteni a beszámolót. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Nem hiszem, hogy ez gondot okozna Veréb Péternek. Kistérségi szinten is ekkor kerül sor 
egy ilyen jellegű bemutatkozásra. Amennyiben problematikus lesz, ki fog derülni januárra. 
Most kaptam a Kistérségtől az erre vonatkozó tájékoztató anyagot, s akkor előrébb tudjuk 
tenni a februári ülésre. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Most nézem a polgármesternek a választási programját. Ott szerepel egy súlyozott pont: a 
pályázati tevékenység kiemelt támogatása. Mikor lehetne sort keríteni a munkaterv szerinti 
testületi ülések között, hogy foglalkozzunk ezzel most, hogy az uniós pályázati lehetőségek 
megnyílnak, társulások létesülnek a pályázatokhoz. Ahhoz hogy jól tudjunk pályázni, fel 
kell készülni. Ehhez kellene egy időpont, amit mindenki jónak tart.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Erre ez év decemberében kerülhet sor rendkívüli testületi ülésen vagy testületi ülésen kívül 
az összes bizottsági tag és képviselő jelenlétével. Erre szeretnék meghívni egy-két olyan 
céget, aki pályázatírással foglalkozik. Természetesen semmilyen anyagi kötelezettséget 
nem jelent. Többen jelezték, hogy szívesen eljönnének egy ilyen tájékoztatót megtartani a 
részünkre. Nincs akadálya, hogy még ebben az évben sort kerítsünk, hiszen a pályázati 
kiírások most jönnek.  
 
Gyura Károly képviselő: 
Erre azokat a vállalkozásokat is meg lehetne hívni, akiket be lehetne vonni ebbe a pályázati 
körbe, hogy egy kibővített, a falu egész életével kapcsolatos dolgot el tudjunk indítani. 
Ezzel mindenképpen foglalkozni kell.  
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Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kapuvári képviselő úr esetleg arra gondolt-e, hogy egy átfogó tájékoztatást akar kapni a 
lehetőségekről, mert akkor természetesen vonatkozik a község minden lakójára, minden 
olyan civil szervezetre, aki esetleg a pályázati lehetőségekkel élni kíván, vagy pedig 
kifejezetten szakmai megbeszélést szeretne.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Egy olyan előkészület, amikor képben lennénk, hogy most, a községnek milyen beadott 
sikeres, vagy nem sikeres, elfogadott és el nem fogadott pályázatai voltak, illetve vannak.  
Ez lenne a kiinduló alap. A következő év indításához hogyan tudnánk felkészülni, hogy 
mindenki sikeresen pályázzon. Ehhez erőt kell gyűjteni és összefogni mindazoknak, 
akikkel össze kell fogni. Erre gondoltam.  
 
Gyura Károly képviselő: 
Két oldalra kell kiélezni a dolgot. Nagyon sok olyan vállalkozónak is volna biztos olyan 
pályázati lehetősége, amihez az önkormányzatnak akár jóváhagyása, vagy segítsége kell. 
Arra gondolok, hogy ha van arra lehetőség, hogy egy pályázatíró cég az önkormányzat 
pályázatával foglalkozna, mindenképpen ki kellene úgy egészíteni, akár falugyűlés 
jelleggel, hogy akit érdekel a falu vagy saját szempontjából bizonyos pályázati lehetőség – 
itt biztos lehetőséget és segítséget kapna  a pályázat megírásához.  
Ezt ki lehetne terjeszteni a községre is. Ilyen jellegűre gondoltam. Lehet két csatornán 
vinni a dolgot. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Erre gondoltam én is. Kapnánk egy szakmai anyagot az önkormányzatra vonatkozóan, 
hogy milyen lehetőségeink vannak. Ezek a cégek vállalnák ezt is, hiszen erre is kaptam 
visszajelzéseket.  Szélesebb körben is tájékoztatnának a lehetőségekről. Lehetne egy 
előzetes felmérés és  akár a művelődési házban, akár az iskolában meg lehetne tartani a 
tájékoztatót. Nagyon komoly prezentációik vannak. Vetítenének, elmondanák javaslataikat.  
 
Csáti Sándor képviselő: 
Megkaptuk párhuzamosan az Oktatási Bizottság 2007. évi munkatervét. Ezt böngészve én 
elég késői időpontnak tartom a 2007. júniusi ülésre tervezett munkát. Az iskola 
beszámolója a február 13-i ülésen lesz. Szeretném, ha az Oktatási Bizottság előzetesen 
áttekintené az iskolával kapcsolatos dolgokat és az intézményi beszámolókat 
véleményezné.  
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
A falugyűlés ideje az a közmeghallgatással egyező időpont-e?  Tervezünk-e másikat is 
ebben az évben? 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Falugyűlésen november végén szeretném tájékoztatni a községet, hogy egyáltalán hogy 
állunk. Azokról az anyagi kondíciókról, ahogy most állunk, azokról az anyagi 
nehézségekről, ami idáig vezetett, milyen problémák vannak. Azon túl, hogy van egy 
polgármesteri program, amit elfogadtunk, rengeteg jó ötlet, hozzászólás, vélemény hangzik 
el nap mint nap, amit érdemes lenne szélesebb körben is megismertetni a községgel.  Úgy 
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érzem, hogy szükség lenne egy falugyűlésre, ahol elmondhatnák eddigi tapasztalataikat, 
elmondhatnák az elvárásaikat, megfogalmazhatnák azokat a célokat, elképzeléseket, amiket 
nekünk is esetlegesen a következő évi munkatervbe bele kell venni.  Mik lesznek azok a 
súlyponti kérdések, amire a falu lakossága is úgy gondolja, hogy nagyobb figyelmet kell 
fordítani az önkormányzatnak. Egy egyfajta találkozó lenne. Bízom benne, hogy minden 
képviselő jelen lesz. Bízom benne, hogy ez a fajta megmozdulás, felpezsdülés, ami most 
elindult a községben, pozitív hatású lenne és minél többen eljönnének  és elmondanák az 
aktuális problémákat. Elmondanák azokat a dolgokat, amivel együtt jobban előre tudnánk 
vinni a falu ügyét. Ezért tartanám szükségesnek, hogy még ebben az évben egy falugyűlést 
tudjunk tartani. Ennek az időpontját kitűzzük a héten. Megjelentetjük a kábeltévén, a 
Felsőtárkányi Hírmondóban, tájékoztatjuk a lakosságot. 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Nem lenne célszerű összekötni a pályázati lehetőségek ismertetésének időpontjával? 
Áttennénk decemberre, hogy nagyobb volumenű összejövetel legyen. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Az emberek sok gondolattal, sokféle ötlettel jönnének elő, de mégiscsak egy szakmai 
gárdának kellene összeállni a pályázatokkal való foglalkozáshoz.  
A falugyűlés nagyon jó ötlet és a tájékoztatást a jelenlegi helyzetről meg kell tartani.  
Lássa, mindenki, hogy nem ígérgethetünk úton-útfélen, mert nincs miből. Ahhoz, hogy 
pénzünk legyen, nyomatékosítani kell, hogy pályáznunk kell. Jól kell pályázni, meg kell 
gondolni, hogy mire pályázunk. 
 
Bakondi Károly képviselő: 
A jövő évi munkatervbe feltétlenül fel kell venni, hogy tekintsük át a falu középtávú 
községrendezési tervét is. Ha nem tervezzük be, nem tudunk rá sort keríteni. 
Megfogalmazódtak különböző igények. Felvehetnénk a júniusira, akkora fel tudnak 
készülni a bizottságok is. 
Magánszemélyekre gondolok. 
 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ismertetem a munkatervvel kapcsolatos változtatásokat. 

1.) a januári napirendi pont kiegészülne tekintettel arra, hogy az egészségügy 
összetartozik, a háziorvosi beszámoló a védőnői beszámolóval; 

2.) a márciusi kiegészülne az összes civil szervezet beszámolójával – meg fogjuk látni, 
hogyan jönnek össze a folyamatos ügyek – és esetlegesen egy külön testületi ülés 
keretében kerülne sor, 
ekkor kerülne sor az idegenforgalmi referens beszámolójára az eddig elvégzett 
munkáról, illetve a   2007. évi koncepció  már konkrétumok vonatkozásában is; 

3.) a 2007. májusi testületi ülés 2./ pontja kiegészülne az óvodai, iskolai 
gyermekvédelmi referens beszámolójával; 

4.) 2007. június 12-i testületi ülés napirendje kiegészülne a község  középtávú 
rendezési tervére vonatkozó felvetésekkel;  

5.) 2007. decemberi testületi ülés pedig a polgárőrség beszámolóján túl egy átfogó 
értékelés a közbiztonság helyzetéről című beszámolóval egészülne ki, melyet az 
egri rendőrkapitányság véleményezne. 

Kérdem, hogy ezekkel a változtatásokkal a testület elfogadja-e a 2007. évi munkatervet. 
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A Képviselő-testület a 2007. évi munkatervet a változtatásokkal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
128/2006. (XI.14..) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a módosított  2007. évi munkatervet. 
(1. sz.  melléklet) 
 
 
 
2. Napirendi pont 
Adórendeletek felülvizsgálata 
Előadó: jegyző 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Felkérem a jegyzőt a napirendi pont ismertetésére. 
 
Herkules Ferencné jegyző: 
Minden év november hónapjában kerül sor, hogy az önkormányzat a helyi adókra 
vonatkozó rendeleteit áttekintse és felülvizsgálja. Azért szükséges, hogy ez minden év 
novemberében megtörténjen, mert év közben az adózókra terhelő rendelkezést az 
önkormányzat már nem hozhat. Azt jelenti, hogy ha valamilyen adót be akar vezetni az 
önkormányzat, vagy az adótételt emelni akarja, azt minden év novemberében kell 
megtenni, mert a rendeletet tervezetet 30 napra ki kell függeszteni az önkormányzat 
hirdetőtáblájára, illetve közzé kell tenni és csak abban az esetben fogadhatja el januári 
bevezetéssel az önkormányzat, ha erre az adózók nem tesznek észrevételt. Ez az áttekintés 
most is megtörtént. A Pénzügyi Bizottság a hatályban lévő rendeleteket áttekintette, elég 
hosszú vita után olyan javaslatot fogalmazott meg, hogy 2007. évre az önkormányzat  új 
adónemet nem tervez bevezetni és az adótételeket sem kívánja emelni. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, javaslata, hozzászólása. 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Az előző ciklusban az iparűzési adónál bevezettünk egy olyan rendelkezést, hogy címkézni 
lehetett az iparűzési adó 10 %-át. Azok a vállalkozók élhettek ezzel a lehetőséggel, akik 
legalább 100.000.- Ft adót fizettek és ezt határidőre befizették.. Az önkormányzat 
kialakított egy témakört, amiből lehetett választani, amire fel lehetett ajánlani ezt az 
összeget. 
Nekem az a javaslatom, hogy gondoljuk át, hogy ezen a módon változtassunk-e. 
Javasolnám,  hogy ezt a címkézést egyenlőre vonjuk vissza. Azzal indokolnám, hogy most 
év végén a költségvetés tárgyalásakor felosztjuk a meglévő bevételeinket. Egy-egy 
feladatkör ellátásához hozzárendeljük a pénzösszeget is.  
 
Ez a felajánlott pénzösszeg olyan mértékben eltorzíthatja ezt a költségvetést, amit nem 
tudunk a mostani helyzetben korrigálni. A pénzünk nem lesz sem több, sem kevesebb, de 
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arra a célra fordítaná az önkormányzat, amit a testület költségvetés tárgyalásakor eldönt. 
Ebben az évben élhettek ezzel vállalkozók. Azt jelenti, hogy bizonyos feladatkör ellátására 
rossz összeget tettünk és ezt az összeget most valahonnan el kell venni. Az volna a 
javaslatom, hogy ezt a címkézést egy ideig függesszük fel, az adórendeletből töröltessük. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Az nagyon jó, hogy az adózó bizonyos összeget megnevezhet, hogy mire fordítsa az 
Önkormányzat.  Ez hasznos lehetne a községnek is és nekünk is. Az adózási fegyelmet és 
az adózási kedvet növeli. A címkézések felfüggesztése helyett – ami egy jó gondolat lehet, 
ha kényszerhelyzetben vagyunk - ha meg lesz a következő évi koncepció, akkor mi tudjuk, 
hogy miket szeretnénk megvalósítani a következő gazdasági évben. Nyújtanánk egy 
„étlapot” a vállalkozóknak, amihez szívesen csatlakozhat esetlegesen  felajánlásával. Egy 
kicsit együttműködhet velünk.  
Ehhez az kell, hogy beszélgessünk, kapcsolatot építsünk, ahogy javaslatként is elhangzott 
már, hogy rendszeresen találkozzunk. A címkézésen túl még egyéb összegben is 
számíthatunk a vállalkozóktól.  
Amit az alpolgármester elmondott jó gondolat, hogy ha kényszerhelyzetben leszünk. 
Bízzunk egy picit a jövőben, szedjük össze az erőnket úgy, hogy találkozzunk, csináljunk 
jó pályázatot, pénzt és akkor nem leszünk kényszerhelyzetben. 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Örülök annak, ha így lesz. Ezek az ajánlott témakörök meg voltak, nem egy-két témakörből 
lehetett választani. Az önkormányzat jelölte ki azokat a lehetőségeket, ahová fel lehetett 
ajánlani. Az előző évben két témakört támogattak a vállalkozók. Az egyik témakör volt a 
sport, a másik a Polgárőrségnek. Ők kaptak egy jelentős összeget. Azért nem lehet tudni, 
hogy mennyi volt, mert többen éltek a lehetőséggel, de nem feleltek meg azoknak a 
feltételeknek, hogy időre befizetik az adójukat. Ha előállna az a szerencsés helyzet, hogy 
mindenki időre befizetné az adóját, nagyon jó lenne.  Át kellene gondolni, hogy ha 4 millió 
forint befolyna, mennyire borítja fel a költségvetéskor tervezett összeget. Lehet, hogy ezen 
menetközben is lehetne változtatni. Úgy gondoltam, hogy azért mondom el, mert most van 
szó erről a rendeletről és az új képviselők még nem ismerték ezt a lehetőséget. Nem tudom 
hogy látják. 
 
Gyura Károly képviselő: 
Úgy ítélem meg a magam részéről, hogy ez a felajánlott két téma önkormányzati 
gyengeségnek titulálandó. Kapuvári Csabának igaza van akkor, hogy szívesebben ad a 
vállalkozó, ha ő is tudja, hogy mire kerül felhasználásra. A kicsik nem borítják fel az 
anyagi oldalt.  
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Nem kettő volt megjelölve, csak kettőre tettek ajánlás. Jó hogy felmerült ez a téma, mert 
pontosan most hangzott el, hogy mennyi a kintlévőség iparűzési adóból és azt is tudjuk, 
hogy ezeket a nagy adózók nem teljesítették. Ha ez egy vonzó erő lenne örülhetnénk. 
 
 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A kicsik nem is boríthatják fel, hiszen 100.000.- Ft- adótételen felül volt lehetőség 
címkézésre. A magam részéről – lehet, hogy nem leszek népszerű a vállalkozók körben – 
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de csatlakoznék az alpolgármester asszony javaslatához.  Ezzel a címkézéssel gyakorlunk 
egy gesztust is – teljesen elfogadhatónak tartom a Kapuvári képviselő úrnak az indokát 
ezzel kapcsolatban – de jelenleg az a helyzet az adófizetési fegyelemmel, amivel tisztában 
vannak itt a képviselők, hogy ilyen nem létezik Felsőtárkányban. Nem igazán példaértékű 
és ezzel talán beszűkítjük ezeket a lehetőségeinket, amellyel a költségvetés készítésénél 
élünk. 
Arra kérem Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse ennek a menetét abból a szempontból, hogy 
esetlegesen, ha ezek a pénzek befolynának, melyik hónapokban folynak be, mely 
hónapokban terhelhetik esetleg pluszban az önkormányzatnak a költségvetését, illetve ezek 
a címkézett adóbevételek mikor növelik azon civilszervezeteknek, illetve céloknak – 
amiket esetlegesen megfogalmaz a Képviselő-testület – a költségvetését. 
 
Herkules Ferencné jegyző: 
Úgy van a rendeletünkben szabályozva, hogy az adó bevallásával egyidőben kell az 
adóalanynak megjelölni, hogy megcímkézi az adóját, megjelölni azt a célt, ahová az 
adójának a 10 %-át, maximum 500.000.- Ft-ot utaltatni akar. A testület a beérkezett 
címkézéseket mindig a nyári szünet után következő első testületi ülésen bírálja el. Ez 
általában szeptember. Amikor eldöntötte a testület, hogy kinek a címkézése felel meg a 
rendeletünknek, akkor október elején kerülhet átutalásra a címkézett összeg. Ebben az 
évben október elején került az összeg utalásra. Most a futball utánpótlás csapat kapott 
715.000.- Ft-ot és 430.000 Ft-ot a Polgárőrség. Ez szeptember-október hónapban került 
kifizetésre a kedvezményezettek részére. Februárban tervezzük a költségvetést, azonban 
még nem tudjuk, hogy az adóból a címkézés folytán mennyit kell visszafizetni. Nem 
tudjuk, hogy ki fog címkézni és mennyivel. Ha nehéz helyzetben vagyunk, igencsak 
felforgatja a költségvetésünket, viszont ez a rendes, jó adózóknak  egy kedvezmény volt. 
Ezt úgy könyvelte el az adózó, hogy az önkormányzat szerint ő egy jó adózó. Két oldala 
van. Lehet, hogy arra ösztökéljük, hogy jó adózó legyen, az adóalany, a másik oldalon 
pedig felfordítja a költségvetést. Ha jó anyagi helyzetben van az önkormányzat, akkor ez 
egy jó dolog és indokolt a lehetőséget az adózó részére biztosítani. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ezzel év elején sem az önkormányzat, sem pedig a civil szervezet nem tud kalkulálni. Ott 
lesz majd egy bevétel csökkenés, illetve önkormányzati költségvetési terhelésünk 
szeptember hónapban. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
Ha fennmarad a címkézési lehetőség és fenntartanánk annak a választási lehetőségét, hogy,  
visszatérjünk rá, hogy eldöntsük, hogy szét lehet-e osztani a címkézett részt, vagy szüksége 
van rá az önkormányzatnak. 
 
Herkules Ferencné jegyző: 
Akkor már nem tudjuk. Ha most megadjuk a lehetőséget a rendelet alapján az adózónak, 
hogy címkézhessen, akkor nem mondhatjuk szeptemberben, amikor ő jogosan, a 
rendeletnek megfelelően szabályosan címkézett, hogy mégsem engedjük oda adni az 
összeget annak a szervezetnek, akinek a javára a címkézés történt. 
Varga József képviselő: 
Bármennyire is szimpatikusnak tűnik amit az alpolgármester asszony mondott, mégis 
inkább Kapuvári képviselő-társam javaslatához csatlakoznék. Annyira friss még ez az 
adózási forma, vagy címkézés a községben, hogy összesen 1 év távlata van előttünk. 
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Próbáljunk már meg valamit bejáratni. Ne próbáljunk ezzel betömni valamilyen lyukat. 
Hagyjuk meg. Igenis vannak becsületes adózók. Akik nem fizetik meg időben az adójukat, 
úgysem élhetnek vele. 
Maradjon meg legalább egy évig. Lássuk meg mi tud ebből megvalósulni. Több cél is meg 
van jelölve.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tekintettel arra, hogy itt nem új adónem bevezetéséről van szó, és tekintettel arra, hogy itt 
nem adómérték megváltoztatásáról van szó, amit csak most lehet eldönteni, a címkézésről 
akkor is dönthet a testület amikor  már ismertek lesznek a jövő évi költségvetés számai.  
Javaslom, hogy az adócímkézéssel kapcsolatos döntést halasszuk el arra az időre, amikor a 
költségvetés tárgyalása lezajlott. Akkor a számok tényleges ismeretében fogunk dönteni 
ezzel kapcsolatban.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Nagyon jó lenne ismerni a pillanatnyi és a jövőbeni anyagi helyzetet. Jó lenne ismerni azt 
ami van és jó lenne ismerni, ami lesz a költségvetési törvényben. El tudnánk akkor dönteni, 
hogy szükség van-e igazán a kommunális adó bevezetésére, amit elvetett a bizottság és 
minden jelenlévő. Úgyis meg lesz terhelve a lakosság jövőre a gázáremeléssel és minden 
mással, amik a lakosságra várnak. 
Felvetettem azt is, hogy ez nem adónem, de nagyon sok ember kifogásolta a temető-
fenntartási díjnak a fizetését. Lelkiismereti okokból becsületesen fizette be a lakosság,  
nem úgy, mint az adókat. Mindenki befizette, ezzel nincs gond, viszont nagyon-nagyon 
rossz visszhangja volt.  Ez nem adó. Erről beszélhetünk-e később, vagy most? 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ez nem minősül adófajtának és erről beszélhetünk később. Szeretném tájékoztatni a 
lakosságot, hogy azért nem kerül sor kommunális adó bevezetésére, mert ezzel a díjjal ki 
tudja fizetni az önkormányzat a teljes temető-karbantartásnak a költségét annak ellenére, 
hogy tisztában vagyunk azzal, hogy ez egyébként is kötelessége az önkormányzatnak.  
Sem kapacitása, sem anyagi ereje nincs rá és azért került bevezetésre. Amennyiben ezt ki 
tudjuk váltani másfajta bevételi forrással, erről év közben is dönthetünk, hogy 
megszüntetjük vagy fenntartjuk. Ehhez hozzátartozik, hogy azért nem kerülnek bevezetésre 
egyéb kommunális adók – amit előbb már képviselő úr is elmondott -, hogy ne terheljük 
tovább a lakosságot. Itt a temető kialakult rendjét és dolgait fenn kell tartani. Erről 
későbbiekben is tudunk dönteni a következő költségvetési számok tükrében. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Arról beszéltünk, hogy lehetőségünk lenne kommunális adó bevezetésére.  Arról is 
beszéltünk bizottsági ülésen, hogy szeretnénk megszólítani az embereket, hogy mi a 
kommunális adót nem vezetjük be a 2007. évre azért,  hogy az emberek kicsit motiválva 
legyenek arra, hogy kicsit jobban rendbe tartsák a házuk előtti területeket, földterületeiket, 
jobban rendbe tartsuk a falut. Ez mindenkinek felelőssége és emiatt nem szeretnénk egy 
 
 kommunális adóval tovább terhelni a lakosságot. Annak ellenére is elálltunk ettől, hogy 
tudjuk, hogy a jövő évi költségvetésünk milyen karcsú lesz és talán kevesebb pénz lesz, 
mint 2006. évre. 
Arra szeretném még kérni képviselő-társaimat, hogy törekedjünk arra, hogy 2007. évben – 
amikor  megcsináljuk a költségvetést és évközben is – mindenki gondoljon arra, hogy 



 12 
 
 
 
próbáljon képezni egy kis tartalékot.  Ne kerüljön olyan helyzetbe az önkormányzat, mint 
most, hogy bizonyos adóterhek nem kerültek befizetésre. Ez kihat a költségvetésre is.  
 
Bakondi Károly képviselő: 
A vállalkozóknak május 31-ig kell bevallani az adót, ott kell címkézni. A 10 %-ot nem 
tudjuk megsaccolni.  Ha visszatérünk akkor is ugyanolyan tanácstalanok leszünk ezzel 
kapcsolatban.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Addig lesz egy kis időnk arra, hogy módosítsunk címkézés a rendszerén, vagy pedig 
mindenképpen lesz arra időnk, hogy mik lehetnek azok az esetleges célok, amiket 
megfogalmazunk, hogy mire lehet felhasználni. Nem akarok mindenképpen időhúzásra 
törekedni, de egy átgondoltabb, megfontoltabb döntés lesz. Lehetőség lesz arra, hogy ne 
testületi ülésen döntsünk, hanem egy bizottsági ülésen tárgyaljunk. Átgondolom, hogy 
esetleg a novemberi falugyűlésen is szóba kerüljön ez a kérdés. Nyitva hagynám most ezt a 
témát.   
 
Amennyiben nincs hozzászólás ezzel kapcsolatban, akkor először az adók 
felülvizsgálatáról szeretnék egy szavazást kérni és utána áttérnék a címkézésre.  
Kérdezem, hogy a testület  az adórendeletek felülvizsgálata után támogatja-e azt az 
előterjesztést, hogy ne változtassunk-e az adónemeken, illetve az adómértéken.  Azok a 
változások amik csak jogszabályi háttér miatt következnek  be, abba beleszólásunk nincs. 
Aki elfogadja azt, hogy az adórendeletek felülvizsgálata során a Pénzügyi Bizottság 
előterjesztésnek megfelelően változást ne eszközöljünk, kérem kézfeltartással szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett 
elfogadta a napirendi pontot.  
 
 
 
129/2006. (XI.14..) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a helyi adótételeket és úgy határozott, hogy 2007. 
évben  adótétel emelésre nem kerül sor.  
 
 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Felkérem  jegyzőt a  3. napirendi pont, az SZMSZ  módosítás előterjesztésére.  
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3. Napirendi pont 
SZMSZ rendelet elfogadása 
Előadó: jegyző 
 
Herkules Ferencné jegyző: 
Új Képviselő-testület választása után szinte minden ülésen napirendre kerül a Szervezeti és 
Működési Szabályzat módosítására. A megalakulásból, illetve a szervezeti változásoknak a 
módosításából adódóan mindig szükséges, hogy döntsünk az SZMSZ-el kapcsolatban. Erre 
a mai napon két új téma miatt került sor.  Az Oktatási Bizottságba sikerült megválasztani a 
külső tagot. Ezt az SZMSZ-ben azonnal át kell vezetni. A másik pont, ami a Szervezeti és 
Működési Szabályzatnak a részét képezi, a Polgármesteri Hivatal ügyrendje, ami 
szabályozza az ügyfélfogadás rendje. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje – 
amennyiben  testület egyetért vele – megváltozna. Eddig pénteken 13 órától 15.30-ig 
ügyeletszerű ügyfélfogadás volt. Eddig nem igazán váltotta be a reményeket. Nem igazán 
sok ügyfél jelent meg a hivatalban ebben az időpontban, ugyanis ha valaki 16 óráig 
dolgozik, pénteken sem tud eljönni 15.30-ig.  Felmerült az igény, hogy szerdai napon 
tartanánk egy meghosszabbított ügyfélfogadási időt 18 óráig.  Ezt a változást tartalmazza a 
Szervezeti és Működési szabályzat. Amennyiben nincs más eltérő javaslat, javaslom a 
szabályzat elfogadását. 
 
Dr. Pekár-Szilágyi Csaba képviselő: 
A jegyzőkönyvvel kapcsolatban szeretnénk, ha minden képviselő megkapná. Nem lehet 
nyomon követni a leírás szerint, hogy a rendelet hogy született. Nem találom a 
pénzkezelésre vonatkozó szabályzatot.  
 
Herkules Ferencné jegyző: 
A jegyzőkönyv tartalmazza a kérdéseket, a hozzászólásokat és a hozzászólásokra adott 
választ.  Tartalmazza a határozatokat, a rendeleteket pedig mellékletben. 
A pénzkezelést külön szabályzat tartalmazza, az nem az SZMSZ része. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Biztos lesz még lehetőség arra, hogy módosítsuk az SZMSZ-t. A 14. oldalon, Felsőtárkány 
község leírásánál láttam, egy tévedést. Idézem” 1983-ban beindították az általános iskola 
bővítését, 1984. Augusztus 20-ra készült el a beruházás. A régi iskolaszárny felújítása és a 
négy tanterem 8,5 MFt-ba került”. Lehet, hogy a beruházás úgy indult, hogy 4 tantermet 
épít a község, de most látható, hogy 8 tanteremmel bővült. Ennek részese voltam és 
bántott, hogy pontatlanul van beírva.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A módosított Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozásában kérem a Képviselő-
testület szavazását. 
 
A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának 16/2006.számú rendeletét lásd. 2. sz. 
mellékletként. 
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4. Napirendi pont 
Egri Kistérség Többcélú Társulás 2007. évi ellenőrzési tervének elfogadása 
Előadó: jegyző 
 
Herkules Ferencné jegyző: 
A belső ellenőrzésre az önkormányzat társulásba lépett, tehát az önkormányzat belső 
ellenőrzését az Egri Kistérség többcélú Társulása végzi. Minden évben elkészíti a belső 
ellenőrzési ütemtervet és azt minden önkormányzatnak jóvá kell hagyni. A testületi ülés 
után a jóváhagyásról szóló határozatot meg kell küldeni a társulásnak. 
Az Önkormányzatok által jóváhagyott terv alapján végzi a társulás az ellenőrzést. 
Felsőtárkányban 2007. június, augusztus és szeptember hónapban, valamint november és 
december hónapban lesz a belső ellenőrzés. Szinte minden hónapban vizsgálnak 
valamilyen témát. Az ellenőrzés csak úgy történhet, ha az önkormányzat ezt az ellenőrzési  
tervet elfogadja. A terv előzetes egyeztetés után készül el. Próbáljuk ezt a mi munkánkhoz 
is igazítani. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Ez egy nagyon jó, időszerű téma. Az ellenőrzéskor meg lehet meg lehet mutatni mivel van 
gond. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom a belső-ellenőrzési terv elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 11 igen szavazattal  1 nem szavazat ellenében  
elfogadta.  
 
130/2006. (XI.14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Herkules Ferenc jegyző 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta az Egri Kistérség Többcélú Társulásának 
2007. évre vonatkozó,  belső ellenőrzésre készült intézkedési tervet 
 
 
 
5. Napirendi pont 
Temetői vizesblokk építés – kivitelező kiválasztása 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A temetői vizesblokk építésével kapcsolatban sikerült kiválasztani a legkedvezőbb 
kivitelezőt. Ezzel a konstrukcióval viszont Felsőtárkány Kht. és  a község saját munkája 
fedezné tudná azt az önerőt, amivel a pályázathoz csatlakozni tudunk. Gyakorlatilag 
összegszerűségében a költségvetést ez a beruházás nem terhelné. Ezért javaslom a 
Képviselő-testületnek, hogy a Felsőtárkány Kht-t bízza meg a vizesblokk építésével mint 
generálkivitelező és javaslom azt, hogy az előterjesztésben foglalt összegeket, illetve ezt 
határozati javaslatot fogadja el.  
Kérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása. 
 
Pócsik Gábor a Kht. ügyvezetője: 
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Annyi kiegészítést tennék, hogy képben legyen a  Képviselő-testület, hogy a pályázati pénz 
az anyagokra elegendő fedezetet fog nyújtani. Jelenleg a Kht-ban dolgozók, illetve 
közhasznú tevékenységet végzők részéről az önkormányzati önerő biztosítható és nem 
idegen kivitelező felé kell ezt az összeget az önkormányzatnak biztosítani. Reálisnak 
látszik ez a kivitelezési lehetőség. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Pénzügyi bizottsági ülésen megtárgyaltuk és jónak tartottuk ezt a javaslatot. Azt kérdezem, 
hogy nincs-e számukra előírva – miután pályázati pénzről van szó -, hogy meg kell 
pályáztatni a kivitelezést. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Meg volt pályáztatva. Tekintettel arra, hogy a Kht. adta a legjobb ajánlatot, mindenképpen 
azt támasztja alá, hogy ezt válasszuk.  Saját erő gyakorlatilag az a munka, amit befektet a 
Kht. és az önkormányzat. Javaslom, hogy a három pályázó közül a testület a Kht. ajánlatát 
fogadja el.  
Javaslom az írásban előterjesztett határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 
131/2006. (XI. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata:  
 
Felsőtárkány Község Önkormányzata a polgármester előterjesztésében megtárgyalta 
a temetői vizesblokk építésére beérkezett árajánlatokat és úgy határozott, hogy a 
kivitelezéssel a Felsőtárkány Kht-t bízza meg. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kht-val megkösse az 5.697.900.- Ft 
bruttó összegű vállalkozási szerződést a WC csoport engedélyezett terv szerinti 
megépítésére.  
 
Határidő: 2006. november 25-ig 
Felelős: polgármester 
 
 
 
6. Napirendi pont 
Új utca elnevezésének ügye 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A volt tsz-tanya területéről van szó, ahol kialakításra került egy telephely. A telephely 
tulajdonosa azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a zsákutca területet Gránit-
köz néven nevezze el.  
 
Amennyiben a képviselő-testület elfogadja azt a javaslatot, hogy ezt az utcát Gránit-köznek 
nevezzék a jövőben, kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot  egyhangúlag elfogadta.  
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132/2006. (XI.  14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzata a volt Tsz-tanya területén kialakításra került 
telephely tulajdonosa kérelmének helyt ad és a 0194/22. helyrajzi számú külterületi 
ingatlant Gránit köznek nevezi el. 
 
Az Önkormányzat utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az út nevének a BM 
Központi Adatfeldolgozó Nyilvántartó és Választási Hivatal felé történő 
bejelentéséről.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
  
 
 
8. Napirendi pont 
Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ezen pályázatok beérkeztek az önkormányzathoz. Ezeket a pályázatokat az Oktatási 
Bizottság írta ki.  Igaz, hogy meg volt kötve a keze az Oktatási Bizottságnak a 
pályázatokkal kapcsolatban. Eltérést nem engedett a kiírásban szereplő szabályoktól. 
 
Gyura Károly képviselő: 
Tekintettel arra, hogy a pályázatnak a pénzösszege úgy áll össze, hogy felét az 
Önkormányzat, felét az Oktatási Minisztérium adja, de ez a pályázat teljes mértékben 
kizárja azokat, akik saját finanszírozású felsőoktatási intézményben tanulnak. Nem tartom 
igazságosnak ezt a pályázatot. Nem tudunk mint csinálni. Hét pályázat érkezett be. Ebből 
öten feleltek meg a nem általunk készített pályázati előírásnak. 
Szeretném felhívni képviselő-társaim figyelmét – az én magánvéleményem  - hogy a 
pályázati kiírást át kell dolgozni, mert igazságtalannak tartom ezt a pályázati módot. Nem 
veszi figyelembe egyáltalán azokat a lehetőségeket és azokat a szempontokat, amelyeket 
szerintem a falu és a diákok érdekében figyelembe kellene venni. Ehhez kapcsolódóan meg 
fogjuk tenni a javaslatunkat ennek átdolgozására. Most nem tudunk mit kezdeni. A 
kiírásnak megfelelően tudjuk ennek a pályázati javaslatnak a tételét megtenni ezen az 
ülésen. Az Önkormányzatnak meg kell fontolni a jövőt illetően, hogy a faluban élő 
fiatalokat hogyan fogjuk támogatni, sokkal igazságosabban, mint ez a pályázati kiírás 
tartalmaz.  
 
 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Nem a Felsőtárkányi Önkormányzat írta ki ezt a pályázatot. Ez egy országos pályázat. 
Ennek megfelelően kell elbírálni a pályázatokat.  
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Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A pályázati kiírás szerint szociálisan rászorult az a hallgató, akinek a családjában az egy 
főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum másfélszeresének összegét, 
ami a 2006. évben 38.700.- Ft. volt. A beérkezett pályázatok közül 2 pályázat, a Baji 
Zsuzsanna és Varga Zoltán felsőtárkányi lakosok pályázata nem felelt meg a pályázati 
kiírásnak tekintettel arra, - ezt az Oktatási Bizottság sem támogatta -, mivel a családban a 
rászorultság elve nem érvényesül, az egy főre eső nettó jövedelem meghaladja a 38.700.- 
Ft-ot, Ebből kifolyólag a pályázat kiírásának megfelelően ezeket a pályázatokat el kellett 
utasítani. 
 
Az alábbi pályázatok pedig – tekintettel arra, hogy ebbe az összeghatárba belefértek - : 
Gyetvai Zsuzsanna, Erdélyi Ágnes, Juhász Balázs, Juhász Katalin, Maksó Andrea kedvező 
elbírálást kaptak. 
 
Kérem a testületet, hogy amennyiben az Oktatási Bizottság javaslatát elfogadja, 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatokat 11 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazat 
ellenében elfogadta.  
 
 
 
133/2006. (XI.14.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
 
Felsőtárkány Község  Önkormányzata az Oktatási Bizottság előterjesztésében 
megtárgyalta a beérkezett Bursa Hungarica „A típusú” Ösztöndíjpályázatot és az 
alábbi döntést hozza: 
Az alábbi pályázatokat nem támogatja, mivel a szociális rászorultság elve a családban 
nem érvényesül, az 1 főre jutó jövedelem meghaladja a 38.700,-Ft-ot. 
 
Baji Zsuzsanna   Felsőtárkány, Gárdonyi út 36. 
Varga Zoltán      Felsőtárkány, József A. út 67. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2006. november 30. 
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134/2006. (XI.14.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
 
Felsőtárkány Község  Önkormányzata az Oktatási Bizottság előterjesztésében 
megtárgyalta a beérkezett Bursa Hungarica „A típusú” Ösztöndíjpályázatot és az 
alábbi döntést hozza: 
 
Az alábbi pályázatokat támogatja: 
 
Erdélyi Zsuzsa   Felsőtárkány, Fő út 100. 
Gyetvai Ágnes   Felsőtárkány, Kossuth utca 10. 
Juhász Balázs   Felsőtárkány, Fő út 257/1. 
Juhász Katalin   Felsőtárkány, Koronás utca 8. 
Maksó Andrea   Felsőtárkány, József A. utca 86. 
 
A testület megbízza a jegyzőt, hogy a Bursa Hungarica támogatási összegének 
átutalásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
 
11. Napirendi pont 
Egyebek 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester 
Két kérdésben kívánok előterjesztéssel élni: 
 
Most járt le a Kht. könyvvizsgálati szerződése, illetve decemberben lejár az önkormányzaté 
is.  
Hivatkozva a polgármesteri programra is úgy gondoltam, hogy felsőtárkányi, lakosokat 
bízzon meg az önkormányzat a különféle munkák elvégzésével.  Javaslom, hogy a 
Felsőtárkány Községüzemeltetési Kht. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával a 
Felsőtárkány, Tölgy utca 1.sz. alá költözött vállalkozások ügyvezetőjét Szabó Józsefné 
könyvvizsgálót bízza meg. 
Az önkormányzat könyvvizsgálói feladataira vonatkozóan ugyanezen indokok alapján 
kerül sor a váltásra.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Az Önkormányzat könyvvizsgálója jelenleg egy másik személy?  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ugyanezen indok alapján kerül sor majd a váltásra. Felsőtárkányi cég ide fizeti az adóját. 
Jók a referenciái. Az indok, hogy önkormányzati költségekből történő kifizetéseknél 
lehetőleg – amennyiben az ár megegyezik, vagy kedvezőbb – helyi vállalkozást bízunk 
meg.  A könyvvizsgálótól 2007-re árgaranciát kaptunk. 2008-ben kerül sor a megbízási díj 
felülvizsgálatára.  
 



 19 
 
 
 
Varga József  képviselő: 
Miért került sor határozott idejű szerződés megkötésére? 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Azért került  megkötésre a szerződés 2011. május 31-ig,  mert a pénzügyi év zárása és  
ciklus utolsó évének zárása következik. Úgy gondolom, hogy a könyvvizsgáló választását a 
jogszabály 5 évre teszi lehetővé. Azért jár le 2011-ben, mert a mi ciklusunkat neki le kell 
vizsgálnia. Nincs értelme váltani, miután árgaranciát is kaptunk. Mindezek mellett ez a 
könyvvizsgáló komoly szakmai tapasztalattal rendelkezik. Semmi nem indokolná a váltást 
a részünkről. 
 
 
Aki egyetért azzal hogy a Felsőtárkány Kht. könyvvizsgálói feladatát a továbbikban Szabó 
Józsefné  könyvvizsgáló lássa el,  kérem kézfeltartással szavazzon. 
 
 
 
135/2006. (XI.14.)  Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Kht. könyvvizsgálója: 

   PELAZOL Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. 
   Cégjegyzék száma: Cg-10-09-020017 
   Székhelye:  Eger 
   könyvvizsgálatért felelős személy: Szabó Józsefné 
   Anyja neve: Dancz Edit 
   Lakcíme:  300. Eger, Újsor u. 73. 
 

A könyvvizsgálót a cégbírósági bejegyzés napjától 2011. május hó 31. napjáig 
választja meg a testület. 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az egyebek napirendi pont következő témája: 
Szojka Tibor és neje vételi ajánlattal éltek az önkormányzat felé a Fő út 233. szám alatti 
ingatlan megvásárlása tekintetében. Az ingatlant 12.000.000.- Ft áron pénzintézeti hitel 
igénybevételével kívánják megvásárolni.  
Egy éve üresen áll az ingatlan, rohamosan romlik az állaga. Az ingatlanpiac befagyott, 
ennél magasabb vételi ajánlat nem érkezett. Az volt az általános vélemény az építész 
szakemberek részéről, hogy amennyiben most ezt nem értékesítjük, a jövőben még 
kevesebbet kaphatunk érte. A ház az 50-es évek elején épült. Amennyiben a testület 
megszavazza, az adásvételi szerződés megkötésére a holnapi napon sor kerül.  
Kérem a képviselő-testületet,  hogy amennyiben valamilyen hozzászólásuk, kérdésük van, 
tegyék meg. 
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Kapuvári Csaba képviselő: 
Ez a községnek kényszer lehet, de rossz üzlet, mert úgy tudom, hogy 20 MFt-ért vette meg 
ez előző önkormányzat az ingatlant. Nyilván kevesebb lett a terület a tervezett út 
bekötésével. A mostani állaga szerint ennyi az az összeg, amit a vevő kifizet. Nem biztos, 
hogy jó üzlet, de kényszer.  
 
Csáti Sándor képviselő: 
Amikor megvásárolta a korábbi testület ezt a területet, acélból vásárolta meg, hogy a Pást 
felé bekötő út céljára területet tudjunk biztosítani. A telekmegosztás is megtörtént. Ebben 
az is szerepelt, hogy a buszmegálló a ház elé kerül elhelyezésre. Ezt bele kell venni az 
adásvételi szerződésbe, hogy később ebből ne legyen probléma.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Felteszem szavazásra, hogy amennyiben a képviselő-testület hozzájárul az ingatlan fentiek 
szerint eladására, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A testület a határozati javaslatot 9 igen 3 tartózkodás ellenében a határozati javaslatot 
elfogadta.  
 
 
 
136/2006. (XI.14.)  Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta Szojka Tibor és neje  ingatlanvásárlási kérelmét. A 
testület  úgy határoz, hogy  az ingatlan eladásához 12.000.000.- Ft áron hozzájárul. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés elkészítésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm a Vállalkozók és Munkáltatók Felsőtárkányért Szövetsége  
képviseletében megjelent Juhász Károly elnököt, valamint a szövetség tagjait. 
 
Bejelentem, hogy a VFSZ és az Önkormányzat között  korábban megkötött 
együttműködési megállapodás módosításra és aláírásra került.  
 
 
Mivel több kérdés-észrevétel nem volt, a polgármester a képviselő-testületi ülést 19 órakor 
bezárja.  
                                                              k.m.f. 

 
 

 Dr. Juhász Attila Simon    Herkules Ferencné 
               polgármester            jegyző 
 
 


